
 

Postadress: Box 4, 123 21 Farsta | Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta | Telefon 08-505 875 00  
Svenska Brukshundklubben: 802000–4605 | Brukshundservice Sverige AB: 55646–6453 

info@brukshundklubben.se | www.brukshundklubben.se 

Svenska Brukshundklubbens utskott för 
avel och hälsa 

PROTOKOLL 8/2022 

2022-08-08    

Kl. 19.00 – 21:15   

Teamsmöte 

Ange ev. § nedan 

Camilla Rönnqvist  

Gunilla Andersson         

Kristina Svensson  

John Örvill         från §115 

 Carina Melanoz  

 Anneli Hultman  till § 119 

  

  

Agneta Olsson  

Christine Ohlson  

 Ange ev. § nedan 

 

  

Kristina Svensson  

 

Christine Ohlson 

 



 
§ 110 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  
Sammankallande Camilla Rönnqvist hälsade de närvarande välkomna och förklarade 
sammanträdet öppnat. 

Utskottet tackade Åsa Tiderman för allt det fina arbete hon har lagt ner som 
sammankallande i utskottet för avel och hälsa.  

§ 111 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE 
Kristina Svensson valdes att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. 

§ 112 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
Utskottet beslutade att godkänna framlagt förslag på dagordning med några mindre 
justeringar. 

§ 113 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Protokoll utskottet för avel och hälsa nr 7 2022 

§ 114 AKTUELLA DISPENSER 
Ansökan om dispens att få använda en hanhund med engelskt HD-resultat i avel. 
Hunden har motsvarande B-höfter, utskottet beslutade att tillstyrka dispensansökan. 

Ansökan om dispens att få använda tik över sju år i avel. Utskottet motsätter sig inte 
en eventuell dispens gällande avel på tiken, men överlämnar till SKK att avgöra om 
tiken veterinärmedicinskt kan klara en dräktighet/valpning. 
 
Ansökan om dispens för inregistrering av tik. Rasklubben ställer sig inte bakom 
förfrågan. Utskottet för avel och hälsa beslutade att följa rasklubbens beslut och 
tillstyrker därmed inte dispensansökan. Utskottet uppdrog kansliet att meddela beslut 
till handläggaren på SKK.   

§ 115 MINNESANTECKNINGAR UTSKOTTSGRUPPERNA 
Förelåg inga nya minnesanteckningar. 

Camilla Rönnqvist tog upp att utskottets verksamhetslistor och aktivitetslistor 
behöver uppdateras och uppdrog till samtliga utskottsgrupper att titta på och 
fylla i aktivitetslistan innan fredag 2022-08-12. Utskottsgrupp exteriör har 
redan uppdaterat aktivitetslistan och sparat.  

Utskottet diskuterade tillvägagångssätt för uppföljning samt sparande av 
information på ett strukturerat sätt. 

Utskottet diskuterade vidare hur aktivitetslistan ska kunna hållas uppdaterad 
genom koppling av aktiviteterna till olika fokus- och målområden. 

Utskottet enades om att Aktivitetslistan framöver ska vara med som en fast 
punkt på dagordningen. 



 
§ 116  EKONOMI 

Ekonomiskt utfall  

Inget nytt ekonomiskt utfall förelåg.  

§ 117 BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN 
a) Återaktivering som mentalbeskrivare  

Underlag till återaktiverande av två MH-beskrivare förelåg. Båda har genomfört   
bakbeskrivning med godkänt resultat. Utskottet beslutade att formellt återaktivera 
båda MH-beskrivarna från och med 2022-08-08.  

Utskottet uppdrog kansliet att skicka återaktiveringsbrev och hälsa MH-beskrivarna 
välkomna tillbaka samt lägga till deras namn och kontaktuppgifter på listorna över 
aktuella MH-beskrivare på hemsidan. 

Carina påtalade att utskottgrupp mental med glädje hälsar beskrivarna åter. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

b) Arvode preparandhelg MT-domarutbildning 

Kansliet informerade att frågan huruvida det ska utgå arvode eller inte till 
kursledningen för preparandhelgen i mars 2022 har ställts.  

Dokumentets uppkomst, innehåll och kvarvarande diskuterades. Utskottet beslutade 
därefter att ansöka hos Förbundsstyrelsen om upphävande av beslutet och att det ska 
göras ett nytt förslag på arvodering.  

Utskottet påtalade även att budget måste beaktas innan anlitande av någon, oavsett 
företag eller funktionär/lärare från Svenska Brukshundklubben.  Camilla Rönnqvist 
påpekade att budget och offertförslag är helt andra diskussioner än 
arvodesdiskussioner.  

Utskottet uppdrog till Agneta Olsson och Camilla Rönnqvist att skriva ett 
beslutsunderlag till FS för upphävande. Anneli Hultman påtalade att det är viktigt 
att samordna arvoderingsarbetet med de övriga utskotten.  

Utskottet för avel och hälsa beslutade att svaret på huvudfrågan är att det inte ska 
utgå arvode för preparandhelgen då beslutet ska upphävas. 

§ 118 KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR 
a) Mentalbeskrivarutbildning 9–14 augusti 2022 

Carina Melanoz rapporterade att utbildningen börjar 2022-08-09  

b) MT-domarutbildning – rapport 

Carina Melanoz rapporterade att utskottsgrupp mental planerar upplägget för 
uppdateringar och att det vid mötets datum inte är så många som har 
återkopplat på utskickad förfrågan. Camilla Rönnqvist och UGM har vid annat 
möte diskuterat att det behöver göras en budget inför uppdateringen.  



 
c) RASRUS-konferens 29–30 okt 2022 

Camilla Rönnqvist rapporterade att planeringen pågår och att konferensen blir lördag 
till söndag. Förslag på dagordning är utformad. En stor del av konferensen kommer 
ägnas åt uppdateringen av Mentalbeskrivning samt det reviderade Mentaltestet. John 
Örvill rapporterade att en extern föreläsare blivit tillfrågad och tackat ja. 

d) Hundhälsoevent 5–6 nov 2022 

Kristina Svensson informerade att utskottsgrupp hälsa och friskvård diskuterat att 
eventuellt öka antalet platser. Detta för att så många som möjligt ska kunna få 
möjlighet att delta då lokalen även rymmer det. Frågan bordlades till nästa möte med 
anledning av ovissheten kring eventuell förändring gällande pandemin. 

e) Exteriörbeskrivarkonferens hösten 2022 

Gunilla Andersson informerade om att det saknas en arbetsgrupp trots att det har 
efterlysts under en längre tid. Utskottet konstaterade därmed att konferensen behöver 
ställas in även 2022. 

Utskottet diskuterade att ansöka om nytt bidrag från SKK för en 
exteriörbeskrivarkonferens 2023. Kansliet påtalade att det bör finnas en arbetsgrupp 
och plan för konferensens genomförande innan en ny ansökan görs.   

Camilla Rönnqvist gav förslag att ta upp detta till diskussion på RAS/RUS 
konferensen då alla rasklubbarna är ansvariga över sina exteriörbeskrivare och att det 
finns risk för att något missas om den inte anordnas.  

f)  Valpbeskrivarkonferens hösten 2022 

Ingen ny information. Utskottet bestämde att be någon ur gruppen att delta på 
oktobermötet och berätta om verksamheten. 

§ 119  RAPPORTER 
Anneli Hultman informerade om att hon varit i kontakt med SKK angående 
möjligt sätt att få deltagande hundar till uppdateringen av domare inför 
Mentaltestrevideringen. Utskottet gav Anneli Hultman uppdrag att göra förslag 
på skrivelse till SKK/KHM.  

Utskottet konstaterade att om förslaget går igenom behöver även det digitala 
ses över vilket gör att resultatregistrering kommer få göras i efterhand och att 
det är viktigt att informera berörda om detta. 

a) Sammankallande för utskottet 

Camilla Rönnqvist rapporterade att informationsmöten med sammankallande för alla 
utskottsgrupper utom Hundhälsogruppen har genomförts. Camilla rapporterade 
vidare att Förbundsstyrelsen kommer att lyfta ekonomidelen på nästa möte.  

b) Kansliet 

Inget att rapportera. 

 



 
c) Utskottsgrupp avelssamordning (UGA) 

John Örvill rapporterade att ett RAS kommer att godkännas på nästa 
Avelskommittémöte hos SKK och att ett till RAS har lämnats in. 

d) Utskottsgrupp exteriör (UGE) 

Gunilla Andersson informerade om inkommet önskemål att utskottet ska tillfråga 
SKK om att anordna en examination av Chodsky Pez för aspiranttjänstgörande som 
då kan bli examinerade på rasen. 

Gunilla informerade vidare om att det har inkommit ansökningar för utökning av 
rasregister samt att det behöver göras förtydligande av kraven för cert och 
championat. Förtydligandet bör sedan först skickas till SKK för genomläsning och 
kontroll och därefter förmedlas ut i organisationen. Utskottet för avel och hälsa ska 
även be rasklubbarna publicera det på sina sidor när det är klart.  

Kansliet informerade om att ansökningar om officiella utställningar har inkommit 
men att dom inte är sammanställda än. 

 
e) Utskottsgrupp hälsa och friskvård (UGH) 

Inget nytt. 

f) Utskottsgrupp mental (UGM) 

Carina Melanoz påtalar att scenariot för litet antal mentaltestdomare behöver tas i 
beaktning. Det behöver även undersökas hur distrikten planerar och hanterar 
utbildningen av figuranter och testledare, samt vilka banor som planeras att göras om 
inför revideringen av mentaltestet. 

§ 120 DISKUSSIONSÄRENDEN 
a) Rutiner för planering av utbildningar och konferenser samt arvoden för olika 

uppdrag  

Kansliet informerade om att frågan kommer tas upp vid handläggarmöte under 
hösten 2022.  

§ 121 INKOMNA SKRIVELSER, PROTOKOLLSUTDRAG MM 
- Protokollsutdrag SKK UtstK nr 3 2022 § 58 c) SBK Utställningar ändringar 2022-

06-30 
- Justerat protokollsutdrag SKK AK nr 3 2022 § 54 c) Registreringsregler merle 

2022-07-08 
- Justerat protokollsutdrag SKK AK nr 3 2022 § 55 RAS Rysk svart terrier 2022-

07-08 

§ 122 UTGÅENDE SKRIVELSER 
Inga nya skrivelser skickade sedan senaste utskottsmötet.  



 
§ 123 ÖVRIGA FRÅGOR 
Inget.  

§ 124 ÄRENDEN TILL FS 
Underlag för upphävande av beslut om arvoden  

§ 125 OMEDELBAR KOMMUNIKATION AV FASTSTÄLLDA 
BESLUT 
Inget. 

§ 126 NÄSTA SAMMANTRÄDE 
Utskottet beslutade att nästa möte är ett Teamsmöte den 5 september 2022. 

§ 127 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 
Mötesordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 

Justeras: Justeras: Vid protokollet: 

 

Camilla Rönnqvist Kristina Svensson  Christine Ohlson 
Mötesordförande 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats på sammanträdet. Beslut 
som fattats kan dock bli föremål för ändring av Svenska Brukshundklubbens 
förbundsstyrelse (FS). 

 

  


